Colour Intelligent Devices

IM C6500
IM C8000

Kopiera

Skriv ut

Skanna

Faxa

Lös dina affärsbehov med våra högpresterande och intelligenta
färg-MFP
Enkelt, säkert och skalbart. RICOH IM C6500 och IM C8000 är långsiktiga produktionslösningar för din snabbt växande verksamhet.
De levererar klanderfritt utskrifter i färg och svartvitt i angiven hastighet och ger dig möjlighet att skapa professionellt tryckmaterial i
egen regi. Och med vår intuitiva användarpanel, den 10,1 tum stora Smart Operation Panel (SOP) med de senaste apparna, kan de
inte vara enklare att använda.
• Våra högpresterande allt-i-ett-skrivare uppfyller en mängd olika affärsbehov
• Utskrifter i färg och svartvitt i en häpnadsväckande kvalitet och produktionshastighet
• Medarbetare kan använda RICOH Intelligent Devices sömlöst på distans
• Dokument i pappersformat kan snabbt digitaliseras och laddas upp till molnet
• Du kan installera nya funktioner och appar så snart behovet uppstår

Försäkra dig om enastående prestanda och kvalitet
Avdelningens kraftpaket

Enkel och intuitiv användning

Utöka produktiviteten på kontoret precis som i produktionen.

IM C6500 och IM C8000 har samma intuitiva gränssnitt som

RICOH IM C6500 och IM C8000 är kraftverk för varje

andra RICOH Intelligent Devices och är därmed otroligt enkla

avdelning på företaget. Kvalitet och prestanda går hand i

att använda. Med Ricohs smarta appar automatiserar du

hand. Nyansrika, högkvalitativa utskrifter produceras i

rutinmässiga dokumentprocesser. Du använder den 10,1"

expressfart, klara för distribution. De kan vikas, häftas,

stora användarpanelen, Smart Operation Panel (SOP), med

hålslås och bindas i linjen. Med RICOH IM C6500 och IM

touch- och swipe-rörelser på samma sätt som en mobiltelefon

C8000 försäkrar du dig om proffsresultat oavsett om du

eller läsplatta. Du använder också samma touchskärm för

skriver ut vardaglig affärskommunikation eller reklammaterial.

företagets arbetsflödeslösningar, t.ex. StreamLine NX, som
förbättrar produktiviteten, hanteringen av enheter och
utskrifter samt säkerheten.

Produktiva och framtidssäkrade lösningar
Allteftersom din verksamhet utvecklas och växer är det
naturligt att dina dokumentbehov ändras. IM C6500 och IM

Molnbaserad integrering

C8000 har konstruerats för att vara smidiga följeslagare. Med

Högkvalitativa utskrifter i färg och svartvitt levereras i hög

RICOH Always Current Technology installerar du nya

hastighet och de kan vikas, häftas och hålslås i linjen. Du

funktioner så snart de behövs. Välj i vårt stora utbud av

sparar tid när dubbelsidiga original skannas i ett enda pass

smarta appar, tillägg och program och uppdatera din RICOH

och laddas upp direkt till ert elektroniska

Intelligent Device-enhet efter företagets aktuella behov.

dokumenthanteringssystem. Med RICOH Smart Integration

Behovet av investering i ny maskinvara uteblir då RICOH IM

kommer IM C6500 och IM C8000 de facto att göra det möjligt

C6500 och IM C8000 är framtidssäkrade lösningar.

för din personal att skydda och dela information effektivare
genom att ladda upp dokument till molnbaserade tjänster som
t.ex. Dropbox, Google Drive, DocuWare och Office 365.

Mångfunktionell teknik stöder mångfasetterade affärsbehov
Stöd för distansarbete

Enastående bildkvalitet

Flera leveransmöjligheter för utskriftsjobben och den

Det avancerade bildbehandlingssystemet använder VCSEL-

lättanvända och multikompatibla 10,1" stora användarpanelen

teknik (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) och ultrafin

(SOP) gör våra nya MFP-enheter redo för kraven från en stor,

PxP-toner för att skapa en vackert framställd slutprodukt.

och alltmer mobil, personalstyrka. Dina anställda och

Ricohs PxP-toner har ett stort färgomfång som återger färger

företagets gäster kan ansluta sömlöst till RICOH Intelligent

nyansrikt och naturtroget. IM C6500 och IM C8000 stöder en

Device-enheter och interagera med dem från sin smartphone

mängd olika media, inklusive SRA3-format och bannerark,

eller läsplatta. Operatörer med erfarenheter från andra Ricoh-

och klarar till och med utfall på tre kanter för

enheter kommer direkt att finna den intuitiva tekniken

broschyrproduktion av proffskvalitet. Dessutom säkerställer

välbekant och lättanvänd.

den exakta registreringen ett perfekt resultat på dubbelsidiga
dokument.

Professionellt efterbehandlade dokument
IM C6500 och IM C8000 kan inte bara stå för alla vardagens

Tillförlitlig avbrottsfri drift

utskriftsbehov, utan också producera högkvalitativt

IM C6500 och IM C8000 har med vår teknik förutsättningar

kundmaterial som t.ex. broschyrer och brevutskick. Med en

att vara det produktionsnav som din verksamhet kretsar kring

rad alternativa och produktiva efterbehandlingssystem i linjen

och som sådant har de en robustare design än många

är det verkligen lika enkelt att skriva ut och vika personliga

vanliga kontorssystem. Ingen stilleståndstid behövs för

brevutskick som att producera prydligt bundna och

påfyllning av toner och papper. Stora pappersmagasin och

kantskurna broschyrer. Genom att ta hem produktion kan du

automatisk växling av fack gör avbrottsfri produktion till en

förbättra företagets kalkyler och försäkra dig om en god

realitet. Stora utskriftsjobb kan schemaläggas över natten,

avkastning på din investering.

eller helgen, för att frigöra kapacitet under kontorstid.

Skräddarsys mot dina unika behov

IM C6500/IM C8000
SPECIFIKATIONER

IM C6500

IM C8000

ALLMÄNT
Konfiguration
Utskriftsprocess
Uppvärmningstid
Första utskriftssidan: svartvitt
Första utskriftssidan: fullfärg
Kontinuerlig utskriftshastighet
Minne: standard
Minne: max

Console
4-drum dry electrostatic transfer system with internal transfer belt
40 sekunder
5,5 sekunder
7,5 sekunder
65 sid ⁄ min

40 sekunder
4,8 sekunder
6,4 sekunder
80 sid ⁄ min
4 GB
4 GB

HDD: standard

640 GB

HDD: max

640 GB

Vikt

250 kg

Mått: B x D x H

750 x 880 x 1 225 mm

Strömkälla

220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz

KOPIATOR
Flersidig kopiering
Upplösning
Zoom

Max 9 999 kopior
600 x 600 dpi
Från 25 % till 400 % i steg om 1 %

SKRIVARE
Processor

Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz

Skrivarspråk: standard

PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)

Skrivarspråk: tillval

Genuin Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct från Adobe®

Upplösning
Gränssnitt: standard

Gränssnitt: tillval

Max.:1 200 x 4 800 dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host Typ A
USB-enhet I/F Typ B
Bluetooth
Trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
USB Host I/F
SD slot
NFC tag
USB Device (TypeB:1Port)
Dubbelriktad IEEE 1284/ECP
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
RJ45 I/F (Only Copy connect)
Ethernet Print only RJ-45 network port

Nätverksprotokoll

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows®-miljöer

Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Windows® Server 2019

Mac OS-miljöer
UNIX-miljöer
SAP® R/3®-miljöer

Macintosh OS X v10.12 or later
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®, SAP® S/4®

SKANNER
Skanning: S/V (opm)

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)

Skanning: fullfärg (opm)

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)

Upplösning: max

1 200 dpi

Medföljande drivrutiner

TWAIN-nätverk

Komprimeringsmetod

Svartvitt: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale

Filformat

Skanningslägen

Enkelsidig TIFF
Enkelsidig JPEG
Enkelsidig PDF
Enkelsidig högkomprimerad PDF
Enkelsidig PDF-A
Flersidig TIFF
Flersidig PDF
Flersidig högkomprimerad PDF
Flersidig PDF-A
E-post
Mapp
USB
SD-kort
URL
FTP
SMB

IM C6500/IM C8000
SPECIFIKATIONER

IM C6500

IM C8000

FAX
Anslutning

PSTN, PBX

Kompatibilitet

ITU-T (CCITT) G3

Överföringshastighet

G3: ungefär 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)
G3: ungefär 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)

Modemhastighet: max
Upplösning

33,6 Kbps
Standardläge: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi
Detaljläge: 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
Superfint läge: 8 x 15,4 rad/mm, 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi (med SAF-minne som tillval)

Komprimeringsmetod

MH, MR, MMR, JBIG

Sidominnesstorlek

Standard: 4 MB
SAF-minne som tillval: 8 MB

SAF-minneskapacitet

Standard: 4 MB (approximately 320 sidor)
Tillval: 60 MB (approximately 4 800 sidor)

Minnesbackup

1 timme/timmar

PAPPERSHANTERING
Rekommenderat pappersformat

SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Pappersinmatning: standard

3 700 ark

Pappersinmatning: manuellt

100 ark

Pappersinmatning: max

8 100 ark

Pappersutmatning: standard

500 ark

Pappersutmatning: max

3 500 ark

Pappersvikt

Kassetter:52,3 - 256 g/m²
Sidoinmatningsfack:52,3 - 300 g/m²
Duplex:52,3 - 256 g/m²

MILJÖ
Energiförbrukning: max
Energiförbrukning: vila
TEC (total energiförbrukning)*
* Det är ett referensvärde baserat
på testmetoden ENERGY STAR
Ver.3.0.

Max 2 400

Max 2 400
Max 0,79

-

1.20

1.65 kWh⁄vecka

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV
Efterbehandlare för 3,000 ark, 3,000-sheet finisher with 100-sheet stapler, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, A3 tray, A4 LCT, LG/B4 tray, Cover interposer, Copy
tray, 9-bin mailbox, Output jogger unit, Tab sheet holder, Multi-folding units, Punch units, Plockmatic booklet maker, GBC Streampunch Ultra
ÖVRIGA TILLVAL
Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, Pappersguide till bannerark, IPDS-enhet, Genuin PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11
a/b/g/n, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Tangentbordshållare, Extra räkneverk, NFC-kortläsare, Unicode Font Package for SAP,
Card reader cover
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Toner: svart

47 000 utskrifter

Toner (cyan)

26 000 utskrifter

Toner (magenta)

26 000 utskrifter

Toner (gul)

26 000 utskrifter

Förbrukning baserat på 5%
tonertäckning på en A4
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Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten
kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alla
rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg
skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

